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Relatief snel is er weer een nieuws-
brief omdat er veel te melden is! De 
afgelopen vier zaterdagen waren we 

aan de slag in de binnenstad om op 
verzoek van de gemeente vragen 
van bezoekers over de drukte te be-

antwoorden. De 
komende weken 
zullen zeker niet 
ongemerkt voor-
bij gaan. Mega 
inzet bij de Ves-
tingloop én bij 

Het Zomer Theater. Anderhalf uur na 
de start van de kaartverkoop waren 
Davina Michel en André Hazes al uit-
verkocht! Toch nog eerder dan  
verwacht gaan we op pad met de 
nieuwe elektrische busjes. Daarover 
lees je meer in het bericht van Ans. 
Het bestuur beslist binnenkort over 
onze inzet op straat. 



Eind april meldde ik jullie dat we onze elektrische 
busjes besteld hadden en hoewel  de leveringsda-
tum nog niet bekend was,  gingen we ervan uit dat 
we in juli zouden kunnen rijden.  

Enkele dagen na het verschijnen van de nieuwsbrief liet 
Volkswagen ons echter weten dat ze hun nog geen jaar 
geleden geopend productiebedrijf in het Poolse Wrzesnia 
(een van de modernste autofabrieken ter wereld) hadden 
moeten sluiten wegens gebrek aan onderdelen om de 
e-crafters te kunnen afbouwen. Ze waren niet de enige 
want door het tekort aan chips kwamen veel autofabrieken 
in de problemen. De verwachte afleveringsdatum ver-
schoof naar 1 oktober en omdat we dat echt veel te lang 
vonden duren, gingen we op zoek naar mogelijkheden om 
tijdelijk te huren. 

Niet ideaal maar je  
moet iets. En toen als 
een “Deus ex machina”  
(onverwachte ontkno- 
ping -red) deze week  
het verrassende bericht  
kwam dat een klant bij  
een andere VWdealer  
enkele al gebouwde 
elektrische busjes  
geannuleerd had en  
of daar misschien een  
interessant aanbod  
voor ons tussen zat.  
Geen witte maar zilvergrijs metallic, nog wat extra  
snufjes en uiteraard geen meerkosten. Daar hoefden we 
als dagelijks bestuur niet lang over na te denken en toen 
ook andere betrokkenen zoals Ruud, onze kersverse  
coördinator transport, ‘DOEN’ riepen, hebben we de knoop 
doorgehakt. Nu is het nog even wachten op de eerder 
bij Tribus overeengekomen ombouw van transport- naar 
personenbusjes en dan is het echt zo ver! Voor ombouw 
en bestickering waren in het eerdere proces vijf weken 
gepland dus het zou heel raar moeten lopen als we in juli 
niet kunnen rijden. Voor die tijd gaat de commissie trans-
port aan de slag met het voorbereidingstraject, denk dan 

bijvoorbeeld aan de organisatie van proefritjes  voor alle 
chauffeurs. 

Verder zijn we nog op zoek naar iemand in de assurantie-
wereld die als sponsor onze elektrische busjes zou willen 
verzekeren. We maken graag gebruik van jullie grote 
netwerk dus mocht je zo iemand kennen dan hoor ik dat 
graag (stichting@gastvrij-shertogenbosch.nl) .

In de vorige nieuwsbrief schreef ik ook dat de winkeliers 
en de ondernemers in de horeca met ons wilden praten 
over een kleine aanpassing van de route. Dat gesprek 
hebben we gevoerd en gezamenlijk zijn we tot de conclusie 
gekomen dat aanpassing van de route vooralsnog niet 
wenselijk is maar dat we wel proberen om Blauwe Stoel-
tjes te plaatsen in de buurt van het Lombardje en bij het 
Burgemeester Loeffplein. De gemeente werkt daar  
constructief aan mee en zal tevens het onderhoud van de 
hele stoeltjesfamilie voor haar rekening nemen en daar zijn 
we natuurlijk heel blij mee. 

En een tweede 
positief bericht 
van de zijde van 
de gemeente. 
In verband met 
raadsvragen lag 
de verbouwing 
van de Moriaan 
even stil maar ge-
lukkig mocht die 
na de gemeente-
raadsvergadering 
van 18 mei weer 
doorgaan en de 
verwachting is nu 
dat we er vanaf 
juli terecht kun-
nen.

 
Samen met de versnelde Corona versoepelingen én het 
heerlijke zomerse weer alleen maar mooie vooruitzichten 
als je het mij vraagt!

Ans

Bericht van onze voorzitter

De versoepelingen rondom Corona bieden ook voor VrijwilligersAcademie073 gelukkig 
weer mogelijkheden! We hebben de komende periode een goed gevulde agenda!  
Bekijk vanaf 1 juni ons nieuwe aanbod via https://vrijwilligersacademie073.nl/workshops/.

In het najaar hebben we m.b.t. het Jaar van de Vrijwilliger nog wat extra kersen op 
de taart! Zo zal bijvoorbeeld burgemeester Jack Mikkers een workshop gaan  
verzorgen voor VrijwilligersAcademie073. Houd onze pagina in de gaten voor dit  
extra aanbod.
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Wil je een mailtje sturen? Zo bereik je ons:

Bestuur:    stichting@gastvrij-shertogenbosch.nl 
Secretaris:     secretaris@gastvrij-shertogenbosch.nl 
Penningmeester:    fa@gastvrij-shertogenbosch.nl  
Pers & publiciteit:   woordvoerder@gastvrij-shertogenbosch.nl 
ICT:     ict@gastvrij-shertogenbosch.nl
Redactie/Communicatie:  redactie@gastvrij-shertogenbosch.nl               
Transport:    transport@gastvrij-shertogenbosch.nl
Evenementen :    evenementen@gastvrij-shertogenbosch.nl
P&O/Planning:    planning@gastvrij-shertogenbosch.nl
Innovatie & organisatie: io@gastvrij-shertogenbosch.nl

11 juli 

15.00 uur

De afgelopen tijd is gebleken dat deze “Save the 
date” boodschap niet bij iedereen duidelijk is 
overgekomen! 

We gaan er vanuit we op 11 juli met z’n allen een leuke 
middag gaan hebben. Het weer moet natuurlijk wel  
meewerken want we gaan in kleine groepjes diverse  
bijzondere plekken van de stad bezoeken.  

De voorbereidingscommissie in overleg

Natuurlijk wordt de middag afgesloten met een  
aangeklede borrel. En iedereen kan meedoen. Mochten 
we tegen die tijd weer diensten op straat hebben en met 
de busjes rijden, dan stoppen die diensten bijtijds.  
 
Met Het Zomer Theater is afgesproken dat we die middag 
geen show draaien.

Hoe zit het nou met de creativiteit 
van de Engelen?

Kijk de vorige nieuwsbrief er nog een keer op na en 
verzin/ontwerp een leuk embleem voor de Blauwe 
Engelen.  
 
 

Hierboven zie je een voorbeeld van een engelach-
tig embleem dat we vorige jaar tijdens carnaval 
gespot op iemands kiel.
De winnaar wordt bekend gemaakt tijdens de  
borrel van het “Save the date” evenement.  
Insturen kan nog tot 1 juli!



Het Zomer Theater komt er weer aan!

Dit jaar is Het Zomer Theater geen onderdeel van 
de Bossche Zomer. Vorig jaar werden we door 
de Bossche Zomer benaderd of wij er hand- en 
spandiensten konden verrichten, wat we met veel 
plezier hebben gedaan.

We waren dan ook blij verrast toen we vorige week  
werden gevraagd door Jan Dirk Vis of wij dit jaar weer 
wilden meewerken aan de ontvangst van de gasten. 
Daarop hebben wij natuurlijk enthousiast “JA” gezegd.  
De line-up is zeker nog niet compleet maar we zien vele 
bekende gezichten van vorig jaar terug. Maan, André  
Hazes, Davina Michelle, Tino Martin en Snelle om er 
maar een paar te noemen. Ook nieuwe namen zoals  
Racoon en Suzan & Freek waarvan de eerste shows al 
direct uitverkocht zijn en er meteen een tweede show 
werd gepland. En er komen in juli nog een paar spraak-
makende acts bij waarover later meer.

Graag willen wij hier de “regeltjes” van vorig jaar nog 
een keer laten zien. Houd je daaraan, dan wordt het 
voor iedereen weer een fantastisch evenement. Ga met 
vragen altijd naar een coördinator die lost mogelijke 
problemen dan samen met de organisatie op.

• Jullie worden voor de middagshows om 11.30 uur 
 verwacht.
• De accreditatie gaat om 11.30 uur open dus eerder   
 komen heeft weinig zin.
• Jullie worden voor de avondshow om 17.30 uur  
 verwacht. 
• De accreditatie gaat om 17.30 uur open dus eerder   
 komen heeft weinig zin.
• Je krijgt een bandje voor de show waarvoor je  
 ingeroosterd bent.

Kom op de fiets
Je fiets kan backstage gestald worden op de aangegeven 
plek.
In de crewroom kun je iets te drinken nemen. Daar, maar 
waarschijnlijk buiten met mooi weer, wordt de briefing 
gehouden.

Let op: er staat in de crewroom rond 12. 00 uur en rond 
17.00 uur wellicht nog een buffet. Dat is alleen voor men-
sen die zowel de middag- als de avondshift werken! Als je 
alleen de middag of de avond werkt wordt je geacht voor 
die tijd gegeten te hebben. Tijdens eerdere shows kwam 
de organisatie halverwege de show steeds langs met een 
snack (pizzapunten, nacho’s, bitterballen).
Of dat dit jaar weer gebeurt is op dit moment nog niet 
bekend.

Verder:
• Water is volop beschikbaar. Je kunt een flesje  
 meenemen naar je werkplek
 De coördinator maar ook mensen van de organisatie   
 komen regelmatig langs met water.
• Als je wat te eten meeneemt van huis nuttig je dat   
 buiten het zicht van het publiek (bijv. backstage)! 
• Eten bestellen via de QR-code op een vrij tafeltje is   
 NIET toegestaan.
• Roken alleen backstage. Niet in het zicht van of samen  
 met het publiek!
• Tassen (ook kleine schoudertasjes), rugzakjes e.d. in 
  een locker bewaren. Sleuteltje verkrijgbaar bij de  
 accreditatie
• Mondkapjes zijn voor ons niet verplicht, maar als je dat  
 zelf wil, doe er dan een op.
• Tegen felle zon, maar onverhoopt ook voor slecht weer,  
 hebben we blauwe paraplu’s. Graag na afloop inleveren  



 bij de tent met de kluisjes. Voor noodweer zijn er nu   
 ook blauwe wegwerpponcho’s.
 
Kledingadvies  
Korte broeken, bermuda-model (dus niet te kort), zijn 
toegestaan. Dit geldt zowel voor dames als heren. Da-
mes: korte rokken tot net boven de knie zijn uiteraard ook 
toegestaan. Blijf representatief gekleed.

Werkzaamheden (deze worden tijdens de briefing nog-
maals toegelicht):
• Bij binnenkomst zijn alle tickets al gescand. Vraag aan   
 de gasten in welke sector (veld of tribune) ze zitten en  
 aan welke tafel. Wijs ze dan de juiste/kortste weg daar  
 naar toe. De tafelnummers zijn duidelijk per rij aangegeven.
• Tijdens de shows staan er twee stoeltjes in je eigen   
sector zodat je de show zittend kunt bijwonen. Zorg dat   

 er altijd 1 persoon aanwezig is om vragen van gasten te  
 beantwoorden.
• Als je vragen krijgt over wat wel of niet is toegestaan   
 mbt Covid 19 regels en je twijfelt, ga het dan checken   
 maar zeg nooit dat iets wél mag. Dat is nl niet terug te  
 draaien!
• Na afloop geven we aanwijzingen richting uitgang. 
  Adviseer om afstand te houden maar ga daar niet over 
 in discussie.  
• Er blijven vaak nog wat mensen zitten (en dat mag 
  ook). Helemaal aan het eind helpen wij met 6 mensen 
  de organisatie met het “vegen”. Daarbij vragen wij de 
  laatste gasten op een vriendelijke manier om te vertrekken.

Laten we er met z’n allen voor de gasten, maar 
vooral ook voor onszelf, een mooi evenement van 
maken.

We zitten niet stil!

In het bericht van de voorzitter meldde Ans al dat 
de interne verbouwing van de Moriaan zijn einde 
nadert. Maar wij zijn er al druk bezig!

Op de bovenste verdieping hebben we, eindelijk, een  
eigen ruimte die we mogen gebruiken als opslag voor 
onze kleding, drukwerk en overige materialen.

Afgelopen zaterdag konden er een paar mooie stelling-
kasten die we van Hilda hebben gekregen naar de  
Moriaan verhuisd worden.

Zo te zien is Hilda blij dat ze er vanaf is en wij zijn blij dat 
we orde kunnen scheppen in de chaos die het nu nog is 
in onze ruimte.

Hilda, alle Engelen én hun familieleden die geholpen 
hebben op hun vrije zaterdag hartelijk dank!

Nat, koud en strakke bries...

Voor de Blauwe Engelen die de afgelopen 
maand op zaterdag weer en wind getrotseerd 
hebben een berichtje van projectleider Lo  
Boelhouwers. Let vooral op de laatste alinea! 

Hoi Blauwe Engelen
 
Na ervaringen 1e shift is gezamenlijk beslist te 
stoppen. Te koud, te veel wind, te veel regen 
en geen mensen in de stad
 
 
2e shift is dus wel verzameld maar niet  
uitgegaan.
Bakfietsen weer retour naar Wolvenhoek,  
tekstborden zijn door mij verwijderd
 
Veel dank voor jullie goede inzet,  
complimenten, jullie hebben een goed 
team mensen
 

 
 
Met vriendelijke groet,
 
 
Lo Boelhouwers
Gemeente ’s-Hertogenbosch | Projectcoördinator 
Bureau Evenementen
evenementen@s-hertogenbosch.nl
lo.boelhouwers@s-hertogenbosch.nl


